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Prop de 2.800 granges a Lleida podrien veure’s afectades pel projecte de la Comissió Europea d’un gravamen de
tipus mediambiental per les emissions de gasos contaminants de les vaques en ventositats i eructes. Els ramaders
defensen que el sistema de cria amb pinsos redueix aquests gasos davant d’altres fórmules d’alimentació a la UE.
ramaderia medi ambient i consum

Mesures contra els gasos de les granges
poden ‘colpejar-ne’ 2.800 a Lleida
Productors de boví defensen el seu sistema i la indústria ho veu un “avís a navegants”
e.m.m.

❘ Lleida ❘ La lluita contra el canvi climàtic sembla mantenir en
peu de guerra les administracions, que pretenen accelerar les
mesures per frenar les emissions d’efecte d’hivernacle. Ara
la Comissió Europea s’ha fixat
en el sector del boví i treballa en
la implantació d’un gravamen
perquè els ramaders paguin per
les emissions contaminants de
les vaques, que essencialment
vénen de les seues flatulències.
Es calcula que una vaca pot produir diàriament entorn de 300
litres de metà.
La mesura tindria una important repercussió per a ramaders
de la província de Lleida que,
de fet, compta amb un total de
2.756 granges de boví, amb
526.006 places per a animals.
Per comarques, les que expliquen amb més explotacions
són el Segrià (704), l’Alt Urgell
(353), la Noguera (324) i el Pallars Sobirà (202). El segueixen
el Solsonès (185), les Garrigues

eficient des del punt de vista
mediambiental.
Això permet canvis ràpids de
formulacions, davant altres països on predomina l’alimentació
amb pastura.
A més, cal tenir en compte el
tipus de producció. Mentre que
a Lleida se sacrifica majoritàriament els animals per a carn per
sota dels dotze mesos, en altres
països s’aposta per portar a l’es-

corxador els animals quan són
més grans, la qual cosa obliga
a ampliar el període d’engreix.

Indústria
Per la seua part, el secretari
general de Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies
(Fecic), Josep Collado, va considerar que l’anàlisi que està fent
la Comissió i la possibilitat que
gravi la carn i la llet per lluitar

contra els gasos amb efecte d’hivernacle pot considerar-se un
“avís a navegants”. Va afirmar
que tot el sector carni ha d’apostar per la sostenibilitat, la cura
del medi ambient i la reducció
del consum d’aigua, entre altres mesures. Per aquest motiu, considera que fa falta una
reflexió important per part del
sector carni, tenint en compte
que hi ha sectors més agressius

congrés d’aecoc
itmar fabregat

detalls

Entre el plaer i la culpabilitat
z L’informe de la FECIC apunta
que, en el consum de productes
carnis, es produeix una dicotomia
perquè d’una banda als consumidors els agrada la carn i el seu
gaudi i de l’altra s’evidencia que es
consumeix amb preocupació, per
tota la pressió social i informació
negativa que es dóna i que interfereix en la freqüència de consum,
com són temes relacionats amb el
maltractament animal o l’afirmació que menjar carn és perjudicial per a la salut i el medi ambient.
Per això, el sector considera clau
poder comunicar la realitat de la
producció i de les propietats de la
carn.

la dada

50,95
per cent

Plats preparats

Lleida representa més de la
meitat del cens d’animals bovins de Catalunya.

(172), l’Urgell (133), el Pallars
Jussà (132), la Segarra (119), el
Pla d’Urgell (118), la Val d’Aran
(82) i l’Alta Ribagorça (76).
Per poblacions, Alcarràs és
la que compta amb més nombre d’explotacions, amb 236 i
capacitat per a 51.240 caps de
bestiar, segons les últimes dades oficials de la conselleria
d’Agricultura.

Valoracions i projectes
El president de la patronal de
la producció de boví de carn a
Catalunya Asoprovac, el lleidatà Ricard Gòdia, va recordar
ahir que fa temps que el sector
treballa a valorar la realitat de
les emissions de gasos i que té
un projecte amb francesos irlandesos i italians.
Va explicar que Lleida i el
sector espanyol en general
mantenen un avantatge competitiu pel sistema d’alimentació
dels caps de bestiar, amb pinso
que converteix el sector en més

que d’altres, va dir, amb el medi
ambient.
Segons la seua opinió, si Brussel·les comença pel boví és perquè ho considera dins dels més
agressius, però és un “avís a navegants” i tots els sectors tard
o d’hora poden acabar afectats
per noves mesures normatives
i va recordar, per exemple, els
esforços en el sector porcí per
a la minimització dels purins.

Els participants del congrés utilitzant els mòbils per votar a preguntes de l’organització.

z Els consumidors espanyols es
van gastar l’any passat un 4,8 per
cent més, fins als 547 milions d’euros, en plats preparats carnis, i aixecats per la tendència creixent
cap a la conveniència o comoditat
de consum, segons l’informe de
Nielsen presentat ahir en el congrés d’AECOC.

Un de cada tres consumidors ha reduït la ingesta de carn
n Un de cada tres consumidors
de carn assegura que menja
menys carn que fa uns anys,
segons l’avenç de l’estudi que
la Federació Empresarial de
Carns i Indústries Càrnies
(FECIC) presentat ahir en el
marc del Congrés d’AECOC de
Productes Carnis i Elaborats
2019, que avui es clausura a
la Llotja.
El perfil que més ha reduït aquest consum és el de les
dones (33%) i els majors de
55 anys (39%). El 66% de les
persones que diuen haver reduït el consum afirmen que ho
han fet per raons de salut: un

30% esmenta el colesterol, un
11% asseguren que és perquè
engreixa i un 22% apunten
temes relacionats amb el benestar animal, el 22%.
El congrés reuneix grans
empreses del sector carni
espanyol i companyies de la
distribució.

despesa a espanya

La cistella de la compra de
productes carnis assoleix
14.757 milions el 2018,
un 3,3% més

La cistella de productes carnis va assolir el 2018 els 14.757
milions d’euros, un 3,3% més
que l’any anterior, segons va
avançar el Retailer Services
Consultant de Nielsen, Ignacio
Biedma, en el congrés.
L’últim any també es va registrar un increment del 0,5%
en volum, arribant als 2.127
milions de quilos venuts durant l’any passat, dades que
consoliden la importància
d’aquest tipus de productes a
la cistella de la compra diària
dels espanyols, va explicar
Biedma.
L a f r e s c a s’e mp or t a el

61,5% del pes total de la cistella de productes carnis, seguida amb un 34,8% de la xarcuteria i, finalment, un 3,7%
per als plats preparats carnis
–tant congelats com refrigerats
i conserves.

Llocs on es compra
El principal canal de venda
de la carn fresca és el súper i
l’híper (56%) davant del canal
tradicional, que perd un 1,5%
respecte a l’any anterior, la
qual cosa mostra un comportament similar al de la resta
de productes com verdures,
fruites i peix.
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atzar andorra

La judicialització del
casino d’Andorra
amenaça de parar-lo
c. sans

Montgai ‘destapa’ les antigues destil·leries ■ Les obres del Pla de Barris a Montgai han destapat
les antigues destil·leries, que van estar en funcionament fins abans de l’inici de la Guerra Civil i
després es van utilitzar com a magatzem de gra. Ara, l’ajuntament estudia museïtzar-les.

medi ambient residus

Impuls a l’ampliació de
l’abocador del Pallars Jussà
La Generalitat promou un nou centre de tractament de la fracció
rebuig || Ajuts per a una bassa de lixiviats al Pla
redacció

❘ lleida ❘ L’Agència de Residus
de Catalunya (ARC) impulsa
l’ampliació de les instal·lacions de l’abocador de Fígols,
que rep els residus del Jussà,
el Sobirà, l’Alta Ribagorça i
Aran. El consell de direcció de
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va aprovar ahir
atorgar 100.000 euros per finançar la redacció del projecte
tècnic del centre de tractament
de la fracció rebuig i la millora
de la gestió de l’orgànica.
Aquesta subvenció servirà
també per redactar el projecte
de la clausura dels vasos de
l’abocador que ja s’han omplert i per analitzar alternatives d’emplaçament d’un nou

centre de tractament de residus municipals. Segons van
explicar des dels consells, es
tracta d’actuacions per ampliar i modernitzar les instal·lacions de l’abocador del Jussà.
El consell d’administració
de l’ARC va aprovar ahir destinar un màxim de 248.000
euros a subvencions per a consells i organismes públics de
les comarques de Lleida per

lleida

L’Agència de Residus
destina 248.000 euros
a millorar la gestió de
residus a Lleida

impulsar projectes de millora de la gestió de residus. En
aquests ajuts s’inclou el projecte de Fígols.
Així mateix, l’ARC finançarà amb un màxim de 100.000
euros la construcció d’una bassa de regulació de lixiviats a
l’abocador de Castellnou de
Seana, a través d’una subvenció al consell comarcal del Pla
d’Urgell.
L’última de les actuacions
que l’ARC subvencionarà a
les comarques de Lleida és la
millora de la planta de compostatge de la Seu d’Urgell,
amb una ajuda que ascendeix
als 48.048 euros a la Mancomunitat d’Escombraries de
l’Urgellet.

❘ Andorra la vella ❘ Lleure 3D
i el grup Barrière, segons
classificats en el procés d’adjudicació de la llicència del
primer casino d’Andorra,
ha instat el Consell Regulador Andorrà del Joc que els
atorgui la concessió després
d’haver-la denegat el guanyador, Jocs SA. Lleure 3D
entén que la desestimació
de la llicència comporta la
desqualificació de Jocs SA
i que sigui el segon classificat el que ha d’explotar el
projecte.
Guillem Areny, en nom de
Lleure 3D, va explicar ahir
que “estem posant en risc
futures inversions estrangeres”. Històricament, van
apuntar, Andorra ja ha viscut altres intents frustrats de
posar en marxa un casino, “i
aquest no pot ser un més”.
Jocs SA ja ha presentat
un recurs judicial contra la
denegació de la llicència.
L’afer jurídic i administra-

tiu al voltant d’aquest procés
complica cada vegada més
l’obertura del casino. Fonts
pròximes al cas asseguren
que les múltiples accions
judicials i administratives
entre els aspirants derivaran en el fet que el procés
quedarà paralitzat “entre
dos i tres anys”, entenent

projecte

Els recursos dels
aspirants podrien
retardar el projecte
durant 2 o 3 anys
que la importància del cas
farà que la majoria d’actors
exhaureixin totes les vies i
iniciïn, al final, querelles per
reclamar danys i perjudicis.
La resolució podria acabar
declarant nul el concurs, un
fet que obligaria a tornar
a començar tot el procés,
indiquen.

La detecció de fuites d’aigua estalvia 501.161 euros
❘ lleida ❘ L’empresa Cassa du a terme una campanya de detecció de fugues a la xarxa d’aigua de municipis on gestiona
aquest servei. Va indicar que estalvia així 501.161 metres
cúbics a l’any, l’equivalent al consum de 13.730 persones.

Càmeres de videovigilància a Torrefarrera
❘ torrefarrera ❘ Torrefarrera ha iniciat els tràmits davant de
la Generalitat per instal·lar càmeres de videovigilància i
lectura de matrícules al municipi controlades pels Mossos.

El Consell Executiu es reuneix dilluns a Aran
❘ lleida ❘ El Consell Executiu de la Generalitat celebrarà la
seua propera sessió el dia 11 de març a la seu del Conselh
Generau d’Aran.
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òscar mirón

A Quaresma amb l’estómac ple

Oliana i Gualter celebren dinars populars de ranxo i escudella || La Festa de la Guixa
d’Isona va cuinar vint-i-dos olles de menjar que van fer gaudir petits i grans
ajuntament d’oliana

El menjar i la música, protagonistes a Oliana.

museu de la conca dellà

A Isona van cuinar més de vint olles de menjar.
òscar mirón

L’àpat es cuina en foc de
llenya i olles de coure.
Centenars de veïns de Gualter es van reunir ahir a la plaça per degustar el seu tradicional ranxo.

redacció

❘ artesa de segre ❘ Dimarts de
Carnaval és sinònim d’àpats
de plats tradicionals al llarg i
ample de la província de Lleida,
ja que els lleidatans i lleidatanes es preparen per a l’inici de
Quaresma amb tiberis de ranxo
i escudella. A Oliana, prop de
cinc-cents veïns i veïnes es van
reunir al pavelló poliesportiu
per degustar el popular ranxo.
L’acte festiu, organitzat per
l’ajuntament, consisteix en un
dinar a base de trumfos, botifarra i trinxat de col. Igual de
participativa va ser la Festa de
la Guixa d’Isona i Conca Dellà,
en què uns 400 veïns es van reunir a la plaça de l’Ajuntament
per menjar un plat a base de
carn, patata, carabassa, cigrons
i mongetes.
Els més petits van ser els
encarregats de recollir els ingredients casa per casa en la
coneguda com la Plega, que va
tenir lloc dissabte passat. Des
de primera hora del matí, diversos voluntaris van cuinar més
d’una vintena d’olles d’aquest
plat típic en foc de llenya. L’acte
va ser presidit pel Rei Carnestoltes, que durant tot el matí va
supervisar la cuina. D’altra banda, més d’un centenar de veïns
de Gualter, pertanyent al terme
municipal de la Baronia de Rialb, van gaudir del seu ranxo
a la plaça. Tradicionalment,
els dinars populars als pobles
tenien com a objectiu agafar
forces per al dejuni d’avui, Dimecres de Cendra.

salut investigació

iniciatives solidaritat

El tractament quirúrgic, millor
solució contra el glaucoma

Més de 70 empreses lleidatanes,
interessades a contractar
persones en risc d’exclusió
ics

redacció

❘ Lleida ❘ La intervenció quirúrgic del glaucoma proporciona
millors resultats que el tractament mèdic amb gotes a l’hora
de controlar la pressió intraocular, segons un estudi de l’Hospital Arnau de Vilanova. La investigació, liderada per María
Jesús Muniesa i Juan Antonio
Ezpeleta, especialistes del Servei d’Oftalmologia del mateix
centre, va utilitzar tecnologia
punta per al monitoratge de la
pressió intraocular de forma
contínua durant 24 hores mitjançant unes lents de contacte
amb un sensor incorporat.
El glaucoma és la principal
causa de ceguesa irreversible en
el món occidental i l’únic tractament amb evidència científica consisteix en la reducció de
la pressió intraocular, que sol
ser elevada en molts dels casos.

Els doctors María Jesús Muniesa i Antonio Ezpeleta.

La majoria de persones afectades no presenten símptomes
en les primeres fases d’aquesta
malaltia.
L’estudi, publicat a la revis-

ta American Journal of Ophthalmology, s’emmarca dins del
programa d’ajuts per a la promoció de la investigació en salut de
l’any 2018.

redacció

❘ Lleida ❘ Al voltant de setanta empresaris lleidatans van
assistir ahir al CaixaForum a
una jornada en la qual el grup
Incorpora Lleida va presentar
el seu programa Incorpora de
La Caixa, dedicat a facilitar
l’accés al mercat laboral a les
persones amb risc d’exclusió
social.
Durant l’acte, els assistents
van poder conèixer de primera
mà diversos casos d’èxit del
programa. A més, el psicopedagog Daniel Gabarró va impartir una conferència sobre
com incorporar als diferents
col·lectius (persones amb discapacitat, majors de 45 anys,
joves en situació de vulnerabilitat, aturats de llarga durada, exreclusos o víctimes de
violència de gènere, persones
que han viscut al carrer, ex-

drogoaddictes, entre altres)
als diferents equips de treball,
així com quins són els passos
a seguir perquè la integració
sigui satisfactòria i completa.
Gabarró també va parlar sobre
l’aportació d’aquestes persones

Mercat laboral

Durant l’any passat, el
programa Incorpora de
La Caixa va ajudar a trobar
feina a 700 persones
i de com poden beneficiar i fer
créixer l’equip.
Durant l’any passat a la
província de Lleida, gràcies al programa impulsat per
La Caixa, es van incorporar
al mercat laboral més de 700
persones.

